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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2015 PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM: 

 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Av. Rio Branco, nº 234, Centro da cidade de 

Liberato Salzano/RS, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson De Carli, brasileiro, casado, 

portador da carteira de identidade nº 3039305986, inscrito no CPF sob o nº 450.250.450-53, residente e domiciliado 

neste Município, de ora em diante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, o HOSPITAL 

COMUNITÁRIO SARANDI, Associação Civil de Caráter Beneficente, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

estabelecido com Prestação de Serviços Médicos Hospitalares, inscrito no CNPJ sob o nº 89.753.917/0001-70, sito 

na Rua Cosmo Favretto, nº 676, na cidade de Sarandi/RS, por intermédio de seu Presidente, Sr. Darlei Afonso 

Tasca, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº nº1019138138 expedido pelo SSP/RS, 

inscrito no CPF sob o nº 078.601.020-72, residente e domiciliado na Rua Armínio da Silva, nº 840, na cidade de 

Sarandi/RS, adiante denominado simplesmente CONTRATADO, mediante as cláusulas e condições que, mútua e 

reciprocamente, elegem, pactuam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo: 

a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à matéria; 

b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 

inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

O Presente Contrato tem por objeto estabelecer a Prestação de Serviço de Saúde abrangendo: a) 

atendimento ambulatorial que compreende Consultas de Plantão Médico 24 horas em Clínica Geral e 

procedimentos ambulatoriais diversos de conformidade com as tabelas em anexo); b) Serviços Auxiliares de 

Diagnósticos (Analises Clínicas, Raio X, Densitometria Óssea, Mamografia, Ultrassonografia ,Eletrocardiografia, 

Eletroencefalografia, Endoscopia, Colonoscopia,); c) Serviços Profissionais de Complementação de 

Anestesiologia; d) Consultas Eletivas de Especialidades ( Traumatologia, Ginecologia/Obstetrícia, Cirurgia Geral, 

Oftalmologia, Psiquiatria, Psicologia, Neurologia, Dermatologia, Pediatria, Cardiologia, Otorrinolaringologia, 

Fonoaudiologia, Bucomaxilofacial), e) Auxílios em Medicações, f) Internações Hospitalares os quais serão 

realizadas pelo Contratado, através da disponibilização de seus profissionais médicos habilitados às pessoas da 

comunidade que demandarem ao Hospital Comunitário Sarandi.  

Subcláusula Primeira - Somente profissionais médicos credenciados pelo hospital poderão realizar os 

atendimentos dos serviços ofertados. 

Subcláusula Segunda - O Hospital não disponibiliza serviços médicos em regime de sobreaviso para 

avaliação de pacientes e internações em nenhuma especialidade. Fica a cargo do Contratante estabelecer a relação 

de Contratação com os profissionais do hospital para estes serviços de avaliações e condutas. 

Subcláusula Terceira - No serviço de Urgência/Emergência do Hospital, serão acolhidos através do 

convênio SUS, apenas os casos de comprovada emergência, cujo acolhimento passa pela classificação de risco do 

Contratado, os demais casos serão incluídos na oferta de serviços pelo Contratado com o devido pagamento por 

parte do usuário, ou mediante autorização de faturamento pelo Contratante de conformidade com as tabelas, 

anexadas a este.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços de saúde contratados, objetos deste instrumento, serão prestados nas dependências do Hospital 

Comunitário Sarandi, situado no endereço constante do preâmbulo. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES 

O preço certo e ajustado entre as partes são os constantes no Anexo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX 

(tabelas) os quais fazem parte integrante deste Instrumento, considerando como se transcritos fossem. 

Sucláusula Primeira - Os medicamentos respeitarão a tabela “GUIA FARMACÊUTICO 

BRASINDICE”, vigente na data da alta do paciente, adotada como parâmetro pelos hospitais em geral, na 

cobrança destes serviços. 

Sucláusula Segunda - Caso o serviço médico, por ocasião da consulta concluir pela necessidade de 

procedimentos e/ou internações hospitalares, o paciente será atendido no próprio hospital, segundo os convênios 

que possui. 

Sucláusula Terceira - Nos casos de internações hospitalares de urgência/emergência devidamente 

comprovadas a Secretaria Municipal de Saúde emitirá em 48 horas, a correspondente a autorização de internação 

hospitalar ao Contratado. 

Sucláusula Quarta - Quando a autorização for emitida através de AIH- Autorização de Internação 

Hospitalar promovida pelo SUS - Sistema Único de Saúde, o atendimento deverá ser gratuito, possibilitando que 

seja o seu valor suplementado pelo Município Contratante. 

Sucláusula Quinta - Quando o atendimento suplantar no mês, o número de AIHs-Autorização de 

Internações Hospitalares - disponíveis ao Município, através do SUS e estas forem insuficientes para cobertura dos 

atendimentos realizados, o Município assume o pagamento das despesas dos pacientes advindos da saúde pública, 

que não tiverem cobertura de AIHS, pelos preços acertados e constantes da tabela do Anexo VI. 

Sucláusula Sexta - Todo paciente baixado em Sala de Observação, o atendimento obedecerá ao critério 

ambulatorial, exceto quando o diagnóstico médico concluir pela baixa hospitalar os custos do atendimento serão 

incluídos na baixa hospitalar. 

Sucláusula Sétima - Todos os procedimentos contratados terão que ser autorizados pelo Contratante e 

efetivados mediante apresentação do documento de identificação do usuário e requisição expressa, exarada pela 

autoridade competente. As autorizações, quando fora de horário normal de expediente poderão ser realizados via 

telefone, mas no primeiro horário útil o Município terá que encaminhar a autorização escrita. 

Sucláusula Oitava - O Contratante suplementará as AIHs- Autorização de Internação Hospitalar referente 

ao serviço de Anestesiologia em R$-450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por procedimento anestésico, que for 

realizado no Hospital Comunitário Sarandi aos pacientes provenientes da Saúde Pública de seu Município. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

O prazo de faturamento será mensal com prazo de pagamento, até o décimo dia do mês subsequente a 

prestação dos serviços, mediante a apresentação da fatura por parte do Contratado, acompanhada de uma Planilha 

contendo o nome do (a) paciente atendido(a), bem como conter de forma discriminada os procedimentos realizados 

e os valores individuais de cada um destes procedimentos, onde o Contratante fará o empenho prévio e ressarcirá 

no prazo estabelecido os valores referente aos serviços prestados pelo Contratado. 

Sucláusula Primeira - Ainda, para fins de pagamento obriga-se o Contratado a exibir a Autorização 

emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Sucláusula Segunda - Em caso de atraso nos pagamentos, incidirá multa de 1% por cada mês ou fração de 

atraso ou fração e Correção Monetária pelos índices positivos do IGPM. 

Sucláusula Terceira - O atraso no pagamento da fatura, além dos encargos acima previstos, acarretará a 

imediata suspensão dos atendimentos faturados por parte do Contratado, que poderá inclusive, segundo sua 

conveniência, considerar rescindido o Contrato, independente da necessidade de aviso prévio. 

Subcláusula Quarta - Nos preços estando incluídos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, 

necessários para a execução do objeto deste Contrato, bem como, impostos, taxas, tributos incidentes ou que 

venham a incidir sobre este Contrato, como também os lucros da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

06.00 Secretaria Municipal de Saúde 

06.01 Fundo Municipal de Saúde 



                                                                                       

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO 

CNPJ 89.030.639/0001-23 

Av. Rio Branco, 234 – Centro – CEP 99690-000 

Fone (0XX55) 37551133 - FAX (0XX55) 37551170 

 

 
2.023 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde 

3.3.90.39.00  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato vigorará pelo período compreendido entre 02 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 

2015. 

 

CLAUSULA OITAVA – DOS REAJUSTES  

Os serviços prestados pelo Contratado poderão ser reajustados de acordo com eventuais 

alterações/atualizações das tabelas de preços dos serviços, por força do mercado. 

 

CLAUSULA NONA – DOS ENCARGOS  

 São de exclusiva responsabilidade do Contratado quaisquer encargos incidentes sobre o quadro funcional 

que prestará os serviços ora contratados, sejam tributários, previdenciários, sociais, trabalhistas, de outra natureza, 

que são ou venham a ser exigidos por lei, bem como eventuais danos ou prejuízos que vierem a dar causa, não 

existindo nenhuma forma de vínculo empregatício com o Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo das partes, ou unilateralmente pelo 

Município, nos termos e pelos motivos do artigo 78 da Lei 8.666/93, além dos seguintes: 

1 - por acordo expresso entre as partes. 

2 - Unilateralmente, nas seguintes hipóteses:  

a) Manifesta deficiência do serviço;  

b) por falta de pagamento;  

c) falta grave a juízo do Contratante;  

d) abandono total ou parcial do serviço; 

e) excepcional interesse público; 

f) irresponsabilidade no cumprimento das atividades previstas e não observância de prazos e horários; e 

g) reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos. 

Subcláusula Primeira - A rescisão por acordo das partes deverá ser precedida de aviso prévio com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Subcláusula Segunda - Nos casos de rescisão unilateral do Contrato, a Contratada ficará sujeita às 

penalidades previstas neste Instrumento Convocatório, não tendo direito a qualquer indenização, ressalvando-se o 

art. 79, § 2º da Lei 8.666/93. 

Subcláusula Terceira - A suspensão da execução do contrato não prejudicará a aplicação das sanções 

previstas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

A Contratada ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeita as sanções previstas 

nesta Cláusula, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.  

Subcláusula única - Pela inexecução total ou parcial do Contrato o Contratante poderá, garantida prévia 

defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções:  

I – Advertência;  

II – Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total corrigido da contratação;  

III – Suspensão temporária de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR CONTRATO 

O Contratante nomeia e constitui neste ato o Sr. Mateus Fumagali, como gestor desta contratação. 



                                                                                       

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO 

CNPJ 89.030.639/0001-23 

Av. Rio Branco, 234 – Centro – CEP 99690-000 

Fone (0XX55) 37551133 - FAX (0XX55) 37551170 

 

 
Subcláusula Primeira – O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a 

execução deste contrato; e solicitar a Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula 

contratual. 

Subcláusula Segunda - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

As partes elegem o Foro de Sarandi/RS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja 

para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, assistidas por duas testemunhas para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 02 dias do mês de 

janeiro do ano de 2015. 

 

 

_____________________                                             

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS             

CONTRATANTE 

Gilson De Carli – Prefeito Municipal 

 

 

 

_____________________ 

HOSPITAL COMUNITÁRIO SARANDI 

CONTRATADO 

Darlei Afonso Tasca – Presidente do H.C.S 

 

 

_____________________ 

Mateus Fumagali – Assessor da Secretaria Municipal da Saúde 

Gestor da Contratação 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: Zélia Pereira de Oliveira – Assessora Administrativa 

CPF: 190.224.760-49 

 

 

Nome: Walderi Puton – Assessor de Gabinete 

CPF: 080.490.491-72 

 


